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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang 

berkaitan dengan data-data primer yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dan yang menjadi 

kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 

kasus keluarga yang memiliki banyak anak di lingkungan Pasar Sudimampir 

mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dari 3 kasus dan 

kendala pelaksanaan tersebut. 

B. LokasiPenelitian 

 Penelitian ini sendiri berlokasi di Lingkungan Pasar Sudimampir Kota 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian 

ini dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Melihat masyarakat di lingkungan Pasar Sudimampir yang sebagian banyak anak 

yang terlantar. 

2. Bahwa masalah yang diteliti sepengetahuan peneliti sebelumnya belum pernah di 

teliti. 

3. Bahwa masalah tersebut cukup baik untuk dilakukan penelitian.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

1. Identitas  informan, yang meliputi: Nama, Umur dan Pekerjaan. 
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2. Cara orang tua dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap kasih sayang 

dan pendidikan anak serta kendala-kendalanya. 

 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kewajiban 

orang tua yang banyak memiliki anak yang dianggap penulis dapat memberikan 

keterangan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan percakapan atau dialogsecara langsung 

dengan informan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang di teliti. 

2. Dokumentasi, yaitu data dari dokumen yang ada ditempat penelitian. 

E. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

a.  Penjajakan lokasi penelitian 

b.  Membuat desain proposal 

c.  Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

d.   Mengajukan    desain    proposal    kepada    pembimbing    untuk   diadakan  

pengoreksian dan minta persetujuan, kemudian diajukan kepada pihak 

jurusan  hukum keluarga  proposal  yang  telah  disetujui  kemudian ke Biro  

Skripsi Fakultas Syariah. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

a.   Mengadakan persiapan 
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b.   Memohon surat riset kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Tahapan pengolahan dan analisis data 

a.   Tahapan pengumpulan data terhadap masyarakat di Pasar Sudimampir 

b.   Mengumpulkan data di lapangan sesuai dengan teknik yang telah 

ditentukan. 

c.   Menganalisis data sesuai dengan teknik yang ditentukan. 

4. Teknik penulisan laporan akhir 

Dalam tahapan terakhir ini dilakukan penulisan dan penyusunan hasil 

keseluruhan penelitian di lapangan yang sesuai dengan kriteria penulisan skripsi 

dan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sekaligus mohon 

persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

G.   Jenis dan Sumber Data 

1.    Jenis Data 

Penelitian   ini   menggunakan jenis  data  kuantitatif  dan kualitatif di mana data  

kuantitatif merupakan data yang dihasilkan dari pengukuran secara langsung 

atau dari angka-angka statistik yang ditransformasi dari kata-kata kualitatif. 

menyebutkan   data  kuantitatif  bersifat objektif dan dapat ditafsirkan sama oleh  

semua orang
41

. 

2.    Sumber Data 

a.    Data  primer  adalah  data yang dikumpulkan langsung yang terpilih melalui  
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wawancara yaitu masyarakat di lingkungan Pasar Sudimampir. 

b.    Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan catatan-

catatan yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu berupa data 

jumlah masyarakat di lingkungan Pasar Sudimampir. 

H.   Teknik Pengolahan Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif yaitu metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan 

angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa 

diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif, dipilihnya metode ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang jelas, sistematis, dan aktual tentang pelaksanaan hak dan kewajiban 

orang tua terhadap anak di lingkungan Pasar Sudimampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


